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Algemeen 
De groepen 1-2A en 1-2B zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 
jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele leefwereld van 
het kind. We proberen in ons vormingsaanbod aan te sluiten bij de ervaringen van de 
kinderen, zodat de interesse, de betrokkenheid en de leerervaring zo groot mogelijk kunnen 
zijn. In de loop van een jaar komen een aantal thema’s aan bod waarbij wel accenten uit 
vakgebieden zijn te onderscheiden, maar niet worden gescheiden: de kleuters staat immers 
centraal in zijn eigen belevingswereld en ervaart de wereld om zich heen als een geheel en 
in losse afzonderlijke delen. 
 
Is het onderwijsaanbod bij de kleuters voornamelijk ontwikkelingsgericht, bij de oudste 
kleuters en doorwerkend in groep 3 komt het accent in toenemende mate op het 
leerstofgerichte onderwijs: lezen, taal, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. 
 
Omdat kleuters zeer hechten aan herhaling en een vast ritme, is de indeling van een 
dagprogramma in de kleutergroepen ook tamelijk vast. Elke ochtend komen dezelfde 
onderdelen terug: kring, werken, fruit eten en buiten spelen. ’s Middags ook, alleen eten we 
dan geen fruit. 
 
Kring 
In de kring wordt vooral veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling: 

• Het voorlezen van een prentenboek 

• Het voorlezen van een verhaal 

• Het aanleren van versjes of liedjes 

• Het vertellen van verhalen of gebeurtenissen 

• Dramatiseren van verhalen, liedjes of versjes 

• Oefeningen als voorbereiding op het leren lezen 
 
Daarnaast komen ook de rekenvoorwaarden aan bod. U moet hierbij denken aan: 

• Tellen 

• Cijfers herkennen 

• Ordenen 

• Benoemen en toepassen van begrippen zoals bijv. eerste, laatste, meer minder, 
meeste, minste 

 
Ook komt in de kring de ruimtelijke oriëntatie aan bod: 

• Begrippen zoals vooraan, achteraan, boven, onder, naast 

• Benoemen van de verschillende lichaamsdelen 
 
Werken 
Per dag wordt er 3 keer een half uur in de hoeken en met het ontwikkelingsmateriaal 
gewerkt. Twee keer per dag kiest de leerkracht voor de kinderen en de andere keer mogen 
de kinderen zelf kiezen. In de map registreert de leerkracht wat de kinderen tijdens het 
werken hebben gedaan. We proberen de kinderen per werktijd met één werkje of in één 
hoek bezig te laten zijn door veel gevarieerde opdrachten te geven.  
Bij de vrije keuze mogen de groepjes per toerbeurt als eerste kiezen. 
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Fruit en drinken 
Het kopje zegt het al, de kinderen mogen elke ochtend fruit en drinken meenemen. Graag 
het drinken in een goed afsluitbare beker. We geven de voorkeur aan fruit en bij hoge 
uitzondering mogen ze een gezonde koek meenemen. U begrijpt vast wel dat we onder 
drinken geen cola, sinas en andere limonade met prik bedoelen.  
 
Spel 
Twee keer per dag staat er spel op het rooster. We spelen lekker buiten met de fietsen, 
karren en andere materialen of we gaan gymmen in de speelzaal. De kinderen bewaren hun 
gymschoentjes op school. Kunt u uw kind gymschoentjes meegeven die hij/zij zelf aan kan 
doen?  

 

 

Vormingsgebieden 
Belangrijk in de groepen 1 en 2 zijn de volgende vormingsgebieden: 
 

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
2. Creatieve vorming 
3. Lichamelijke vorming 
4. Muzikale vorming 
5. Godsdienstige vorming 
6. Verstandelijke vorming 
7. Verkeer 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Ieder kind heeft zijn/ haar behoeften, dingen die zij/hij graag wil. Wanneer een kind de hele 
dag in een groep met andere kinderen omgaat, zullen die behoeften soms met een ander 
kind overeenkomen. De behoeften van kinderen kunnen ook botsen: twee kinderen willen in 
de huishoek allebei moeder zijn of twee kinderen willen allebei op de skelter achter het stuur. 
 
In de kleutergroep proberen we te bereiken dat: 

• Ieder kind kan vertellen wat hij/zij graag wil en gevoelens kan verwoorden als blij, 
bang, boos en verdrietig. 

• Kinderen zich leren te verplaatsen in de behoeften en gevoelens van andere 
kinderen. 

• Kinderen leren rekening te houden met elkaars gevoelens en behoeften. 
 
Wanneer een kind lekker in zijn vel zit, staat het open voor nieuwe leerervaringen. 
 
Kanjertraining 
In alle groepen geven we les volgens de Kanjermethode. Positief gedrag staat hierin 
centraal. Kinderen leren inzien wat bepaald gedrag betekent voor groepsgenoten. De groep 
leert “negatief” gedrag te corrigeren en om te buigen naar positief (=kanjer) gedrag. 
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Creatieve vorming 
We werken met verschillende technieken. De nadruk ligt op creatief werken zodat elk kind 
zijn unieke werkstuk kan maken. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Uit de Kunst. 
 
Muzikale vorming 
Voor de kleuters is het zingen en bewegen op muziek heel belangrijk. In de groepen 1 en 2 
word daarom veel gezongen. Naast het aanleren van liedjes leren de kinderen: 

• Maat en ritme te herkennen 

• Hard en zacht te herkennen 

• Het verschil tussen korte en lange geluiden te herkennen 

• De stem te vormen door bijv. spreekteksten ritmisch uit te spreken. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Bij mooi weer spelen we zoveel mogelijk buiten. De kinderen hebben keuze uit: klim –en 
klautermateriaal, stuur –en trekkarren, fietsjes, paardentouwen, banden, loopklossen, 
duikelrekken en een zandbak. Met grote lappen kunnen ze zich heerlijk uitleven door bijv. 
hutten ervan te bouwen. Bij slecht weer kunnen we tweemaal per dag over de speelzaal 
beschikken. 
 
Godsdienstige vorming 
We werken met de methode “Hemel en Aarde”. Meer informatie vindt u op de website: 
www.hemelenaarde.nl. 
 
Natuurlijk blijft het belangrijk dat de kinderen gedurende het hele jaar ervaren dat het fijn is: 

• samen te delen 

• samen te spelen 

• elkaar te accepteren zoals we zijn 

• niemand buiten te sluiten 
 
Verstandelijke vorming 
Hierbij volgen we de ontwikkelingsgebieden beschreven in het observatiesysteem KIJK: 
mondelinge taalontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie, lichaamsoriëntatie, auditieve waarneming, 
visuele waarneming, ontwikkeling van het voorbereidend lezen en rekenen, logisch denken. 
We maken hierbij ook gebruikt van de methode Schatkist editie 3: www.schatkist.nl 
 
Verkeer 
We werken met de methode “Wijzer door het verkeer”. Wijzer door het verkeer is samen met 
Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld.   
 

 

 

 

  

http://www.hemelenaarde.nl/
http://www.schatkist.nl/
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En dan ook nog 
 

• De schooltijden staan vermeld in de schoolgids. Bij de kleuters gaat ’s ochtends en  
’ s middags de deur 10 minuten voor aanvang al open. Dus ’s ochtends om 8.35 u en 
’s middags om 13.05 u. Uitzondering hierop is woensdag, dan gaat de deur om 8.25 
u open. Om 8.45 u moet uw kind in de klas zijn. Op woensdag is dit 8.30 u. 
De kleuters maken gebruik van de kleuteringang. Als een kleuterleerkracht de deur 
open maakt, mag u naar binnen. Het is niet de bedoeling dat u door de hoofdingang 
naar binnen komt. 

 

• Ook kleuters maken al (cito)toetsen. De kinderen van groep 1 maken juni toetsen op 
het gebied van voorbereidend rekenen en voorbereidend lezen. De kinderen van 
groep 2 maken in januari en juni toetsen op het gebied van voorbereidend rekenen en 
voorbereidend lezen. We laten het u weten als uw kind deze toetsen onvoldoende 
maakt. Geen nieuws......goed nieuws! 

 

• Als u benieuwd bent hoe het gaat met uw kind of u wilt de leerkracht ergens anders 
voor spreken, schroom dan niet om een afspraak te maken. 

 

• Elk kind mag gymschoenen met klittenband of elastiek meenemen. Graag ook 
voorzien van naam. De gymschoenen blijven tot het einde van het schooljaar op 
school. 

 

• Na iedere vakantie vindt er op maandag een luizencontrole plaats. 
 

• We vinden het erg fijn dat ouders ons helpen verzamelen met kosteloos materiaal 
maar.............................we hebben vaak erg veel. We hangen een briefje op wanneer 
we weer te kort komen. 

 

• Is uw kind bijna jarig? Graag ruim van tevoren een afspraak maken bij de leerkracht 
om de verjaardag in de klas te vieren. U mag hierbij aanwezig zijn en u mag tijdens 
de verjaardag wel foto’s maken maar niet filmen. Dit laatste in verband met privacy 
redenen. 

 

• In verband met de zelfstandigheid van uw kind en de drukte op de gang willen we 
vragen om uw oudste kleuter alleen naar binnen te laten gaan. Na de kerstvakantie 
moet uw oudste kleuter alleen naar binnen komen. 

 

 


